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PENDAI{T]LUAN
Di era globalisasiini, informasimernegang
peranan yang penting dalam segala aspek
kehidupan'manusia,baik itu infonnasi yang
bersifatilmiah ataupurnonilmiah. Setiap orang
membutuhkan informasi sebagai bagian dari
tuntutan kehidupan,penu4iangkegiatan, dan
p e m e n u h a n k e b u tu h a n n ya . D a l am
perkembangannya,kebutuhan penggrura akan
informasijuga akanberubah-ubahbaik dari segi
keragananisi mauprmaksesterhadapinformasi
tersebut(Darsono,2004).Semakintinggi tingkat
kebutuhanpengglmaakaninformasi, maka akan
semakin beragam pula isi informasi yang
dibutuhkannya.
Hal ini mungkin terjadi pada mahasiswa,
karenamahasiswapada dasamyamembutuhkan
berbagai informasi yang berkaitan dengan
aktivitas akademik atau informasi yang dapat
membantumereka untuk mengerjakantugas tugas yang diberikan dosen,informasi terbaru
tentangkondisi atausituasiterbarudi lingkungan
sekitar mereka,maupunberbagaiinformasi lain
yang berkaitan dengan minat pribadi mereka.
Cara belajar mandiri di perguruan tinggi
menuntutmahasiswaharus aktif dalambelajar
dan tidak menunggu apa yang diberikan oleh
dosen.Menurut Noerhayati (1987:72),dosen

hanyamemberikankuliah secaragarisbesanrya,
sedangkanurtuk detailnyamahasiswadiminta
mengembangkanmelalui buku-buku maupun
bahan referensi lainnya dengan menggr.rnakan
berbagai surnber informasi yang tersedia.
Sumber-sumber
inforurasi tersebut antara lain
dapat diperoteh di perpustakaan.Pkarena
perpustakaan menyediakan berbagai bahan
informasi seperti buku" jumal, CD-ROM,
intemet, databaseonline dan lain sebagainya
yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dalam
memenuhikebutuhaninformasimereka.
PerpustakaanPerguruanTinggi menrpakan
sebuah pusat pelayanan dan informasi untuk
menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Mengingat pentingnya perpustakaanperguruan
pendidikan,maka
tinggi dalampenyelenggaraan
perpustakaanperguruan tinggr telah menjadi
salah satu indikator mutu pendidikan di
perguruantinggr. Makin baik perpustakaannya
maka makin baik pula mutu keluaranperguruan
tinggi tersebut.Agar perpustakaanperguruan
tinggi dapat mendukung perguruan tinggi
tersebut maka perpustakaanharus didukung
dengankoleksiyangbervariasidansesuaidengan
kebutuhan pengguna, sarana prasaranayang
memadai,sunrberdaya
manusia,dan pelayanan
yangberkualitas.
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juga harusdapat
Disarrpingitu perpustakaan
mengikuti perubahanperilaku penggma seiring
teknologi informasidt era
denganperkembangan
globalisasi ini. Untuk itu setiap pengunjung
torutama sivitas akademikaberhak mengetahui
dan mendapatkanpelayananinformasiapa saja
perguruan
yang dapatdiperolehdi perpustakaan
pemustaka
nantinya
sehingga
tersebuto
tinggi
benar-benar dapat merasakan manfaat dari
keberadaanperpustakaanperguruantinggi yang
adadilingkunganstudimereka.
Universitas Khairuu (Unikhair) menrpakan
satu-satunyaUniversitas Negeri di Maluku
Ut ara . Pe r g u r ua n ti n g g i i n i me mi liki
yangcukupbesardanjugamemiliki
perpustakaan
fakultas.Koletsi yangadadi IJPT
7 perpustakaan
perpustakaanUnkfiair cukup lengkap hal ini
terlihat dari adanya koleksi buku-buku yang
sesuai dengan kurikulum, karena setiap
pihakperpustakaan
selalu
melakukanpengadaan
fakultas
bekerjasariadenganmasing masing
untuk menyesuaikan koleksinya dengan
kebutuhan para sivitas akademikanya.Pwa
telah
petugasperpustakaandi UPTperpustakaan
perpustakaan
berusahakerasuntuk memajukan
dan menjalankanfingsinya denganbaik. Hal ini
terlihat dmi keramahan yang diberikan oleh
pustakawansaat memberikanpelayananserta
program kerja yang telah disusun dan akan
dilaksanakan. Sarana prasarana di UPT
perpustakaan Unkfiair dipandang dari segi
estetika dan ergonomis juga cukup baik.
Perpustakaandilengkapi dengan ruang baca,
ruangtamu,ruangreferensi,ruangkerjadanjuga
informasiyang
tersedianyafasilitaspenelusuran
dapa t m e m u d ah ka n ma h a si sw a d a lam
menemukaninformasiyangdiinginkan.
Namunbelum adanyakebijakandari masing
masing perpustakaan fakultas untuk
memberlakukansistem pelayananterbukabagi
penggunanya
membuatmahasiswalebih banyak
memanfaatkanUPT perpustakaanUnkhair. Hal
ini dapat dilihat dari jumlah anggota UPT
perpustakaanUnkfiair yang semakinmeningkat.
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Dari tahur 2007 sld 2008jumlah anggotadari
3425 menja& 4334 anggota yang berasal dari
l<alenganmahasiswa.
Oleh karenaitu Penelitianini dimalsudkan
rmtuk mengetahuibagaimanapelayananUPT
Perpustakaandan minat mahasiswa dalam
memanfaatkan UPT perpustakaan Unkhair.
Dengan mengetahui hal tersebut maka
perpustakaandapat melalnrkanberbagaiupaya
yang dapat memacuminat mahasiswauntuk
perpustakaannya.
terusmemanfaatkan
tserdasarkan
uraianyang telah dikemukakan
pada latar belakang di atas, maka nrmusan
masalahyang akandibahasdalampenelitian ini
adalah "BagaimanapengaruhpelayananUPT
Perpustakaan
Unlfiair terhadapminat mahasiswa
dalam memanfaatkan UPT Perpustakaan
Unkfiair"?
KerangkaPemikiran
Masyarakatsebagaikumpulanindividu yang
saling berinteraksi saling memberi dan saling
menerima,memiliki harapandankeinginanyang
berbeda-bedamenrpakan subyek yang harus
dilayani oleh perpustakaansecaramerata dan
optimal. Demikian halnya dengan masyarakat
perguruantinggi danperpustaftsannya,
keduanya
harus bersinergi dan bekerja bersama untuk
mencapai tujuan yang diharapkan. Perguruan
tinggi harus memberikandukunganyang kuat
kepadaperpustakaanagar perpustakaandapat
memberikan layanan yang memuaskan bagl
pemustaka.
Agar perpustakaan dapat menciptakan
hubunganyang baik denganpemustaka,maka
adabeberapa
syaratyangharusdipenuhi,yaitu:
a. Penyederhanaan
administrasiperpustakaan.
b. Penyediaankoleksiyangbarudanmemadai.
c. Pemberianlayananyangbaik oleh staf yang
ramah.
d. Pengembanganfasilitas layanan yang
memadaisesuaidengansistemdantrmtutan
teknologi.
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e. Pengembangangedung yang nyaman bagi
pemakai.
dikatakanbaik afabila
Suatuperpustakaan
mampu memberikan layanan sesuai dengan
kebutuhan pemustaka. Keberhasilanlayanan
suatu perpustakaantercermin dari kepuasan
pemustaka.Pemustakaperguruantinggi pada
umunnya berasal dari kalangan mahasiswa.
Mereka mengunjungi pepustakaan untuk
mengaksesinformasi yang berkaitan dengan
studi mereka, informasi umum, maupun
informasiyang berkaitandenganminat mereka.
Oleh karenaitu perpustakaanperguruantinggi
sebagaifasilitator dalammendukungkebutuhan
informasi mahasiswa memegang peranan
penting. Jauh lebih baik bila perpustakaan
mcnyedikanberbagaikebutuhaninformasi yang
diperlukanolehmahasiswa.Kegiatanpelayanan
sebuahPerpustakaanmerupakanujung tombak
dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
MenurutMuhdhoffir(I 986:64),dalampelayanan
itu sendiriterdiri dari empatunsuryaitu:
a. Koleksi.
Setiap perpustakaantentunya mempuryai
visi dan misi yang berbeda. Namun dapat
dipastikan bahwa perpustakaanitu dikatakan
berhasil bila banyak dimanfaatkan oleh
komunitasnya.Salahsatu aspekpenting untuk
membuatperpustakaanitu banyakdimanfaatkan
adalah ketersediaan koleksi yang memenuhi
kebutuhanpenggunanya.Koleksi perpustakaan
adalahsemuapustakayangdikrnnpulkan,
diolah,
dan disimpan untuk disebarluaskankepada
masyarakat pemustaka untuk memenuhi
kebutuhan informasi mereka. (Perpusnas,
1999:1).Koleksiperpustakaan
terdiri dari bahan
cetak dan bahannon cetak. Bahancetak dapat
terdiri dari buku teks, bahanrujukan,laporan
penelitian, makalah temu ilmiah, karya
akademik, literatur kelabq karya fiksi dan
terbitan berkala. Sedangkanbahan non cetak
dapatterdiri dari kaset,piringanhitarn,CD dan
lain-lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
koleksiperpustakaanyang lengkapdanmutakhir
menrpakandaya tarik bagi pemustaka.Makin
banyakdan lengkapkoleksi yang dimiliki, maka
makintingg intensitassirkulasibuku yangpada
akfiimya makin besar pula proses transfer
informasi dan disinilah perpustakaanberfimgsi
sebagai media atau alatsertaj embatanperantara
antarasumberilmu danmasvarakat.
b. Petugas/staff
Persainganyang begitu ketat di berbagai
layananjasaperpustakaan
membuatpustakawan
yangterlibat didalamnyaingin memberikanyang
terbaik bagi pemakainyaterutama menyangkut
hubrmgandengan masalah pelayanan.H.A.S
Moenir (20A9:197) menyatakanbahwa agar
pelayanan dapat memuaskan orang atau
sekelompokorang,maka pelakuyang bertugas
melayani harus memiliki empat kriteria pokok
yaitu: 1) tingkah laku yang sopan, 2) caru
menyampaikan,3) waktu menyampaikanyang
teptat,4)keramahtamahan.
Agarpelayanan
dapat
memuaskanpengguna,maka pelayananharus
ber kualitas. Pur war dar minta ( 1984)
mengemukakanbahwa kualitas pelayanan itu
adalahbaiktidaknyasesuatu
pelayanan.
SutamoNS (2005:123)mengatakan
bahwa
ukuran keberhasilandalam pembinaanlayanan
perpustakaanantaralain:
a) Pengunjrmg
perpustakaan
makinbertambah
b) Transaksi( Peminjaman- pengembalian)
koleksi makin bertambah
c) Jangkauan
makin luas.
d) Jenislayananbervariasi
e) Terciptanyaperasaan
puasbagi pengguna
perpustakaan
0 Timbulnya keinginankembali ke
pelpustakaanolehpengguna.
c" SaranaPrasaranaPerpustakaan
Menurut Sutarno (2003:97) saran dan
prasarana
perpustakaan
adalahsemuabendadan
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barangsertafasilitas yang ada di perpustakaan
dan d i g u n a k a n u n tu k me n d u ku ng
Saiaqa
kegiatanperpustakaan.
terselenggaranya
prasaranayang lengkap,baih mudah dan enak
dipergunakan, menarik bentuk warna dan
ukr.rannyasecaralangsrmgdan tidak langsung
akan meningkatkanperhatian, citra dan kesan
yang baik masyarakat terhadap perpustakaan.
Mennrut RahmanHermawan dan Zulftkar Zen
(2006:23) dalam era teknologi informasi,
disampingsaranadan prasaraanayang bersifat
manualdiperlukanpula fasilitasyangmendukung
Komputer dan
kegiatanotomasiperpustakaan.
menjadi
bagianyang
fasilitas komrmikasitelah
mutlak dan diperlukanperpustakaan.Teknologi
informasi yaag digunakan perpustakaan
memerlukandukungansaranadanprasaranabaik
berupaperangkathmakmarrpunperangkatkeras.
d) Pemustaka
Pemustakamenrpakan orang- slang atau
pengrmjrmgyang memanfaatkanperpustakaan
untuk memperolehinformasi yang dibutuhkan.
Baik tidaknya citra perpustakaandapat dilihat
dari barometerpengunjmg yang memanfaatkan
perpustakaan.Apabila dalamprosespenerimaan
layanan tersebut apa yang diterima oleh
pengguna itu sesuai atau bahkan melebihi
harapan dan keinginannya,maka hal tersebut
dapat membuat pemustakasemakinberminat
tersebutserta
untuk mengrmjungiperpustakaan
berkemrmgkinanbesar pemustaka tersebut
merekomendasikan
apayangtelah dialaminyaitu
kepada pemustakalainnya.Sebaliknyaapabila
p e m u s t a k a m e ra sa ke ce w a te rh a dap
pelayanannyamaka hal itu dapat mengurangi
reputasi perpustakaantersebut. Hal ini
dikarenakan Iayanan yang diberikan tidak
mencapaisasaransehinggasecaratidak langsurg
pemustaka akan meninggalkanperpustakaan
tersebutdan tidak berminatuntuk mengunjungi
lagiperpustakaant ersebut.
Pemustaka di perguruan tinggi pada
umwnnya berasal dari kalangan mahasiswa.
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Mereka akan berminat rurtuk memanfaatkan
jika pelayananyangdiberikanoleh
perpustakaan
perpustakaanmemberikan kepuasan.Menwut
Sandjaja (2005) bahwa suatu aktivitas akan
dilakukan atau tidak terganturg oleh minat
seseorangterhadap aktivitas tersebut. Disini
nampakbahwaminat menrpakanmotivator yang
kuat untuk melakukan suatu aktivitas.
(www.unika.ac.id).
Sutjrpto (2001) meqjelaskanbahwa minat
adalahkesadaran
terhadapsuatuobjelg
seseorang
orang, masalah, atau situasi yang mempunyai
kaitan dengan dirinya. Artinya minat harus
dipandangsebagaisesuatuyang sadar, karena
minat merupakan aspek psikologis seseorang
urtuk menaruhperhatian yang tinggi terhadap
kegiatan tertentu dan mendorong yang
bersangkutan untuk melaksanakankegiatan
.id/jurnall45/
tersebut. (www.depdiknas.go
sutjipto/htm)
Dari uraian tersebut di atas dapat
disimpulkanbahwaminat menrpakanperpaduan
antara keinginan dan kemauan yang dapat
berkembangjika ada motivasi, serta menjadi
daya penggerak seseorenguntuk melakukan
aktivit asdimanaminat mempengaruhiperhatian,
belajar,berpikirdanberprestasi.
Berkaitan dengan peran yang disandang
sebagaimahasiswa,maka tidak terlepas dari
motivasimerekauntuk berprestasiatauberhasil
dalam studinya. Menurut SondangP. Siagian
(1995),motivasi dapatbersumberdaridalamdiri
(motivasiintrinsik) akantetapi dapat
seseorang
(motivasi
pulabersumberdari luar diri seseorang
yang
dimiliki
ekstrinsik).Seberapa
kuatmotivasi
individu akan banyak menentukan terhadap
kualiatasprilaku yang ditarrpilkan baik dalam
konteks belajar, bekerja maupun dalam
kehidupanlainnya.
Di abad informasi ini, para mahasiswa
semakin membutuhkan sumber informasi dan
kemudahanakses informasi untuk menunjang
proses pembelajarannya.Namun semua
kebutuhantersebut akan terasa berat apabila
dipenuhi secara pribadi, dan salah satu
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alternatifrrya adalah dengan memanfaatkan
perp u s t a k a a n . D a l a m me ma n fa a tkan
perpustakaanmahasiswa dipengaruhi'oleh
berbagai faktor yang mendorong,baik faktor
intemal mauprmekstemal.
Faktor intemal timbul dari dalam diri
mahasiswaitu sendirikarenamerekatermotivasi
untuk mencapai prestasi sehingga mereka
berminat memanfaatkan perpustakaanguna
memenuhi kebutuhan informasi mereka.
Sedangkanfaktor ekstemal adalahfaktor yang
bersumberdmi luar diri mahasiswayang dapat
datang dari perpustakaanitu sendiri karena
situasi dan kondisi perpustakaanmeliputi
koleksi,saranaprasara a,fasilitaslayanan.
Adanyakoleksiyangberkualitas,jrmlahnya
memadai,banyak rag rnnyadan relevandengan
kebutuhan pemakai maka akan dapat
memotivasi mahasiswa rurtuk memanfaatkan
perpustakaan.Saranaprasaranayanglengkapdan
memadai serta selalu mengikuti kebutuhan
pemakaimakaakanmemberikankemudahandan
kenyamanankepada pemakai, adanyalayanan
perpustaka
ffi yarlgprima (memikat,bersahabat,
cepat, tepat dan akwat) maka akan menarik
minat mahasiswa untuk memanfaatkan
perpustakaan.
GambarI KerangkaPemikiran

Minat
memanfaatkan
perpustakaan
(Y)

Definisi konsep dari masing
masing
variabeldanindikatordalampenelitianini adalah
sebagaiberikut:
1) Koleksi perpustakaan adalah semua
infonnasi dalam bentuk karr1atulis, karya
cetako dan I karya rekam dalam berbagai
media yang mempunyai nilai pendidikan
yang dihimpur, diolah, dan dilayankanoleh
perpustakaan.
2) Saranaprasarana
perpustakaan
adalahsemua
benda dan barang serta fasilitas yang ada
diperpustakaan dan digunakan untuk
mendukung terselenggararyakegiatan
perpustakaan.
3) Pelayanan petugas perpustakaan adalah
semuakegiatanyangdilaku|<an
olehpetugas
yang langsung berhubungan dengan
pemustaka.
4) Minat memanfaat perpustakaan adalah
adanyadaya lkeinginanyang timbul dalam
diri seseoranguntuk mendayagunakan
sumberinforrnasi,jasainformasi,dansarana
prasarana
yang tersediadi perpustakaan.
4. MetodologiPenelitian
Penelitian ini menggunakanmetode sunrei
dengan alasanbahwa penelitian survei dapat
dipakai urtuk mengkaji seberapajauh tujuan
yangdigariskanpadaawalprogramtercapaiatau
m empunyai tanda
tanda ter capai .
(Singarimbun, 1995:5). Dalam penelitian ini
peneliti bermaksud menggambarkansecara
terperincidanmendalamtentangpelayananUPT
perpustakaanUn*:hair dan minat mahasiswa
dalam memanfaatkan UPT Perpustakaan
Unk*rair.
Dalarnpenelitianini, penelitimengambil180
sampeldenganpopulasi pengunjungsekitar200
orang dalam seminggu. Metode pengambilan
sampel yang digunakan adalah menggunakan
sampel acak sederhana(simple random) yaitu
apabila semua anggota populasi diberikan
kesempatanyrng sarna urtuk dipilih sebagai
sampelpenelitian(Widodo,2004: 48).
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Teknik pengolahan data yang digunakan
dalampenelitianini antaralain;
. Kuesioner, men4)akan pengumpulan dala
melalui daftar pertanyaan konkrit yang
berhubungandengandata yang diperlukan
indikator dari
berdasarkan indikator
variabelpenelitian dalambentukangketdan
disebarkankepadaresponden.
- Wawancara (Interview), dilakukan
urtuk 6snggali secaralengkapdan luas
padainformasiyangdikaji
sertaberfokus
sebagai faktor pendukung dalam
penelitian.
- Observasi memungkinkan peneliti
mengamati dari dekat gejala yang
d i t e l i t i , d a l a m h a l i n i p e n eliti
s e m a ta - m a ta h a n ya l a h se b agai
pengamat, yaitu mengamati tentang
p e m a n f aa ta n p e rp u sta ka a n o leh
mahasiswa
dalammencariinformasi.
- Studi kepustakaan,dimalsudkan untuk
memperoleh data sekunder berupa
literatw- literaturlandasanteoritisyang
mendukungpada masalahyang diteliti
serta menerjemahkandata- data yang
telahdiperoleh.
5) Pembahasan
Pe l a y a n a n m e ru p a ka n to l o k u kur
keberhasilan sebuah perpustakaan karena
penilaianpenggunaakanmurcul ketika kegiatan
pelayanan tersebut dilangsrmgkan.Pelayanan
adalahprosespemenuhankebutuhanorang lain
melalui aktivitas secara langsrmg. Payanan
perprstakaanmerupakanaktifitas perpustakaan
dalam memberikan jasa tayanan kepada
penggrma perpustakaan, dengan beragam
infonnasi dan berorientasi kepada pengguna.
Pelayanan perpustakaan merupakan ujung
tombak dari perpustakaan,Citra perpustakaan
sangat bergantung pada bagaimana kualitas
pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan
kepadapenggunanya.

40

Minat m ahasiswa m emanfaatk an
perpustakaanadalah adanya keinginan untuk
memenuhikebutuhaninformasi yang membuat
mahasiswa terdorong untuk memanfaatkan
perpustakaanguna memenuhi kebutuhan
informasi. Dorongantersebut dapatbersurnber
dari dalam diri mahasiswa (intrinsik) atau
kesadarandiri rmtuk meningkatkanprestasidan
dorongandari luar diri (ekstrinsik)yaitu adanya
stimulus dari perpustakaan sendiri karena
berbagai koleksi, saranadan pelayananyang
memuaskanmembuat mahasiswatertarik dan
ber keinginan untuk memanfaatk an
perpustakaan.
Kuesioner yang dibagikan kepada responden
berjumlah180,kuesioneryangmemenuhisyarat
untuk diolah sejumlah162. Hasil analisisdata
menmj ukkansebagaiberikut:
l) Koleksi
Pada tabel koefisien ter lihat has i l
probabilitassignifikansebesar0,004lebih kecil
dari angkatingkat kesalahansebesar0,05 maka
dapat diketahui bahwa koefisien regresi Xl
terhadapY signifikan secarastatistik dengan
tingkat kepercayaan
sebesar95 %. Hasil analisis
regresi ini menrmjukkanbahwa antaravariabel
kolelsi (X1) terhadap minat memanfaatkan
perpustakaan (Y) menggambarkanadanya
pengaruh positif. Dengan adanya pengaruh
positif tersebut menunjukkanbahwa hipotesis
dapatditerima.
Analisis pada variabel koleksi memiliki
pengaruhpositif terhadapminat memanfaatkan
perpustakaan(Y) dapat dibuktikan melalui
koefisienregresidenganpersamaanY :4,303 *
0,233X I . Hal ini dapatdiinterpretasikan
bahwa
kenaikan skor XI sebesarsatu satuan akan
menaikkan variabel Y sebesar2,33 satuan.
Arttnya koleksi akanmeningkatsebesar2,33 Yo
jika faktorkoleksiditingkatkansatusatuan.
Dar i hasil penelitian di lapan gan
menunjukkanfakta bahwa 71,6 yo mahasiswa
mengatakan koleksi sudah sesuai dengan
kebutuhanmereka.Hal ini dapat terjadi karena

Berkalallmu Perpustakaan
dan Informasi- VotumeVll. Nomor2,?:011

PelayananUPTPerpustakaan
Unkhairdan Minat Mahasiswa......................../
YuslinahNurdiyani

s e t i a p m e l a ku ka n p e n g a d a a n ko leksi
perpustakaanselalubekerjasamadenganpihak
fakultas maupun dosen
dosen 'uqtuk
mengadakanpengembangandan peningkatan
kole*si grma menmjang kebutuhan pemakai
terutamamahasiswa.
Oleh sebab itu perpustakaanperlu memiliki
koleksibahanpustakayangrelatiflengkapsesuai
dengan visi, misi, perencanaanstrategi,
kebijakan,dantujuannya.Koleksibahanpustaka
yffig
baik adalah dapat memenuhi selera,
keinginan dan kebutuhanpemustaka.Kekuatan
koleksibahanpustakaitu menrpakandayatarik
bagi pemustaka,sehinggamakin banyak dan
lengkapkoleksibahanpustakayang dibacadan
dipinjam, akan semakin ramai perpustakaan
dikunjungi mahasiswa dan makin tinggi
intensitas sirkulasi buku. Akfiinrya makin besar
pula proses transfer inforrrasi dan di sini
perpustakaan
berfimgsisebagaimedia atau alat
perantaraantarasumberinformasi
sertajembatan
denganpemustaka.
2) Pelayananpetugas
Petugas perpustakaanyang profesional
diperlukan dalam rlpaya memberikan layanan
yang memuaskanpemustaka.Selain perhatian
terhadap pemustaka perlu pula dipikirkan
bagaimana menciptakan hubungan baik dan
berkelanjutan.Dengan demikian pustakawan
akanmemperolehminimal duakeurtrmganyaitu
perpustakaan
menjadi terkenaldancitra sebagai
pustakawanprofesionallebihterangkat.
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
faktor pelayananpetugas (X2) terhadapminat
memanfaatkanperpustakaan(Y), pada tabel
koefisienkolom signifikan dimanaprobabilitas
sebesar0,009 lebih kecil daripada0,05 maka
dapat diketahui bahwa koefisien regresi X2
terhadapY signifikanpadatarafkepercayaan
95
o/o.Dengandemikianhipotesiskeduapenelitian
ini yang menyatakan adanya pengaruh antara
pelayanan petugas (X2) terhadap minat

memanfaatkanperpustakaan(Y) dapat dit erima.
Analisis padb variabel pelayananpetugas
(X2) memiliki pengaruhposistif terhadapminat
memanfaatkan perpustakaan (Y)
dapat
dibuktikan melalui koefisien regresi dengan
persamaan
Y:4,303 + 0,138X2. IIal ini dapat
diinterpretasibahwakenaikanskor X2 sebesar
satu satuanakanmenaikkanvariabelY sebesar
1,38yo satuan.Artinya pelayananpetugasakan
meningkatsebesarI,38% jikafaktor pelayanan
petugasditingkatkansatusatuan.
Pelayanan petugas perpustakaan juga
memberikankontribusiterhadaptingginya minat
mahasiswa mengunjungi perpustakaan.
Berdasarkan data yang diperoleh bahwa
mahasiswa ser ing m engunjungi U PT
PerpustakaanUnkhair antara 3-4 kali dalarn
sebulan.56,2 yo mahasiswamenyatakansetuju
bahwa mereka puas dengan pelayanan yang
diberikanpetugas.Dalam melayanipemustaka
petugas perpustakaanselalu berusahasebisa
mungkin untuk memberikan informasi yang
dibutuhkanpemustaka.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
pelayanan petugas perpustakaanmerupakan
salahsatufaktorpentingyangdapatberpengaruh
terhadapminat mahasiswa
dalammemanfaatkan
perpustakaan,Semakin baik pelayananyang
diberikanoleh UPT PerpustakaanUnlfiair noaka
semakin menarik minat mahasiswa untuk
memanfaatkanperpustakaan.
3) SaranaPrasarana
Saranaprasarana
pe{pustakaan
adalahsemua
peralatandanperlengkapanpokok
danpenurjang
agar perpustakaandapat berjalan baik. Oleh
karenaitu ketersediaan
benda- bendadanbarang
yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi,
konstruksi, kualitas, ukuran dan persyaratanpersyaratan tertentu sangat penting. Itulah
alasannya m engapa keter sediaan dan
ketercukupan sarana dan prasarana akan
merupakansalah satu kekuatanperpustakaan
(SutamoNS2003:
Il0).
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Dari hasil olah data didapatkan bahwa
signifikan sebesar0,007 lebih kecil dari angka
tingkat kesalahansebesar0,05 maka dap.at
diketahuibahwakoefisienregresiX3 terhadapY
signifikan secara statistik dengan tingkat
kepercayaan
sebesar95 %. Hasil analisisregresi
ini menunjukkanbahwa antwa variabel sarana
prasarana(X3) terhadap minat memanfaatkan
perpustakaan (Y) menggambarkan adanya
pengaruh positif. Dengan adanya pengaruh
positif tersebut menunjukkanbahwa hipotesis
dapatditerima.
Analisis pada variabel sarana prasarana
memiliki pengaruh positif terhadap minat
memanfaatkan perpustakaan (Y) dapat
dibuktikan melalui koefisien regresi dengan
persrmaanY=4,303 +0,367X3. Halinidapat
diinterpretasi bahwa kenaikan skor X3 sebesar
satu satuanakanmenaikkanvariabelY sebesar
3,67 satuan. Artinya sarana prasaranaakan
meningkat sebesar3,67 yo jika faktor sarana
prasarana
ditingkatkansatusatuan.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan
bahwa saranaprasaranamerupakansalah satu
faktor utama dalam memarik minat mahasiswa
rurtuk memanfaatkanperpustakaan.Semakin
yang disediakanolehUPT
baik saranaprasarana
PerpustakaanUnlfiair maka semakin me,narik
minat mahasiswa dalam memanfaatkan
perpustakaan.
Olehkarenaitu perpustakaan
perlu
menyediakanberbagai saranaprasaranayang
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sesuai
dengan perkembangantekhologi sekarangini.
Hal ini akansangatmembuatmahasiswasemakin
berminatuntuk memanfaatkanperpustakaan.
KESIMPT]LAII
Berdasarkan
hasil penelitianyang dilakukan
makadapatdisimpulkanbahwa:
a) Hasil penelitian menunjukkan 71,6 %
respondenmenyatakanbahwa koleksi yang
ada di UPT PerpustakaanUnlfiair sudah
sesuaidengankebutuhanmereka.Sedangkan
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dari hasil uji hipotesismenunjukkanbahwa
probabilitas,sebesar0,004 lebih kecil dari
angkatingkat kesalahansebesar0,05 maka
dapatdiketahuibahwakoefisienregresiXl
terhadapY signifikansecarastatistikdengan
tingkat kepercayaansebesar95 o/o,yang
berarti bahwa hipotesis yang menyatakan
adanya pengaruh anlara koleksi (Xl)
terhadapminat memanfaatkanperpustakaan
(lt) teruji dandapatditerima.
b) Hasil penelitianmenunjukkanbahwa56,2yo
responden menyatakan puas terhadap
pelayananyang diberikan oleh petugasdi
UPT PerpustakaanUnkhair. Hasil uji
hipotesis menrnrjukkanbahwa probabilitas
sebesar0,009lebih kecil dari angkatingkat
kesalahan
sebesar
0,05makadapatdiketahui
bahwa koefisien regresi X2 terhadap Y
signifikan secarastatistik dengantingkat
kepercayaansebesar95 Yo, yng berarti
bahwa hipotesis yang menyatakan adanya
penganrh antara pelayananpetugas (X2)
terhadapminat memanfaatkanperpustakaan
(Y) teruji dandapatditerima.
c) Hasil penelitian menunjukan 63,6 %
responden menyatakan bahwa secara
keseluruhansarana prasarana di
UPT
PerpustakaanUnlfiair cukup terpenuhi.
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa
probabilitassebesar0,007 lebih kecitrdari
angkatingkat kesalahansebesar0,05maka
dapatdiketahuibahwakoefisienregresiX3
terhadapYsignifikansecarastatistikdengan
tingkat kepercayaansebesar95 Yo, yan9
berarti bahwa hipotesis yang menyatakan
adanya penganrh antta sarana prasarana
(X3) terhadap minat memanfaatkan
perpustakaan
(Y) teruji dandapatditerima.
SARAN
Berdasarkanpada hasil penelitian, maka
peneliti memberikan saran
saran sebagai
berikut:.
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a) Koleksi dapat mempengaruhi minat
ma h a s i s w a u n tu k me ma n fa a tkan
perpustakaan.Oleh karena itu diharapkan
mahasiswa diberi kelonggaran dalam hal
peminjaman koleksi, agar peminjaman
koleksi bagi mahasiswa d,apat lebih
diperbanyaklagi.
b) Perlu adanya program pengembangan
sumberdaya manusia(SDM) bagi petugas
pelayanan untuk dapat meningkatkan
kualitas pelayanan secara optimal dan
berkesinarrbuxgan.
c) Selalu mengikuti perkembanganteknologi
dalam hal memenuhi kebutuhan sarana
prasarana
bagimahasiswa.
d) Guna.mendukungminat mahasiswauntuk
terus memanfaatkanperpustakaanmaka
UPT Perpustakaanperlu melakukan
terobopan- terobosanbaru salah satunya
melaluimediapromosi,yangdapatdilakukan
dengan cara menyelenggarakanpameran,
seminar, lokakarya, bedah buku, lombalomba dan lain sebagainyayang sifatnya
k o n t i n y u s esu a i d e n g a n ke b u tu han
pengguna.
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